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НАШАТА МИСИЯ 
 

Стъпила на своята столетна академична традиция, 
Националната музикална академия „Проф. Панчо Влади-
геров” продължава да  се развива като модерна образо-
вателна, творческа, методическа и научноизследователс-
ка институция, като се основава върху знанията и уме-
нията на преподавателския състав за разгръщане на по-
тенциала на студентите, върху актуалните европейски и 
световни критерии и изисквания за съвременно единно 
музикално образование.  

НМА осигурява висококачествено образование в пъл-
ния спектър на класическите музикални инструменти, 
както и на фолклорни инструменти, във вокалното из-
куство, оркестровото и хоровото дело, в композицията и 
музикалната наука, в педагогиката на обучението по му-
зика, в балетното и поп и джаз изкуството, в звукорежи-
сурата, музикалния мениджмънт, музикотерапията.  

В актуалния момент Академичният състав на НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“ вижда своята основна мисия в 
поддържане и усъвършенстване на съгласуваната с евро-
пейското пространство образователна среда при съхра-
няване на наследените академични традиции, авторите-
та на Академията и водещото й място в националната 
система на образование.  
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НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 
Академията 

 

 Утвърждаване на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ като най-зна-
чимия национален център за модерно висше образование в об-
ластта на музиката, насочено към основните цели на висшето об-
разование в Европа: 
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 развиване на европейско измерение в образованието; 

 насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, 
включително и чрез стимулиране на академичното признава-
не на дипломи и срокове на обучение (вж. разделите Академи-
чен състав, Качество на обучението, Студенти); 

 насърчаване на сътрудничеството със сродни образователни 
институции; 

 активизиране на смесеното и електронното обучение (вж. 
раздела  Качество на обучението).   

 Разработване, актуализиране и адаптиране на учебните планове 
и програми съобразно стандартите на Европейската система за 
трансфер и натрупване на кредити (ECTS).  
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 Осъществяване на вътрешен мониторинг върху целесъобраз-
ността и функционирането на учебните планове и програми: 

 използване на добрите резултати от въведените през пос-
ледните години специалности (мениджмънт на музикалните 
индустрии, музикотерапия, звукорежисура и звуков дизайн 
за игри, оперета и мюзикъл) като опит за разработване и на 
други актуални образователни програми; 

 на базата на специалността Педагогика на обучението по му-
зика да се разработи специалност за педагогическа музико-
терапия за лица със специални нужди, с което НМА ще поста-
ви своя специализиран акцент върху изучаваната в много и 
различни висши училища Педагогика на обучението по музика; 

 Разработване и акредитация на магистърски програми,  в ко-
ито обучението се провежда на английски език. 

  Установяване на сътрудничество чрез договори и споразумения с 
образователни организации и институции в страната и Европа:  

 максимално разгръщане на сътрудничеството със средните 
музикални училища, средните училища по изкуства и средни-
те  училища с разширено преподаване на музика в страната; 

 разгръщане на дейността в рамките на подписаните договори 
за международно сътрудничество с висшите училища по му-
зика в Европа. 

 По-нататъшно развитие на Академичния център за електронно и 
дистанционно обучение (АЦЕДО), в това число в следните посоки:  
 активно въвеждане на електронните форми на обучение в те-

оретичните дисциплини; 

 въвеждане на модули за дистанционно обучение за специали-
зации и следдипломни квалификации;  
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 разработване на нови модули за електронно и дистанционно 
обучение с оглед комуникацията с  кандидат-студентите чрез 
изготвяне на специализирани тестове по включените в кан-
дидат-студентската кампания изпити; 

 провеждане на семинари за работа със специализиран софту-
ер за подготовка на учебно съдържание за електронно и дис-
танционно обучение и работа с интерактивна дъска. 

 Устойчиво развитие на научната и художественотворческата 
дейност: 

 обвързване на индивидуалните научни интереси с работата 
по екипни проекти, в това число и международни;  

 осъществяване на  проекти за създаване на учебно-методична 
литература, свързана с образователните нужди на НМА;  

 осигуряване на оптимални условия за изследователска дей-
ност на редовните докторанти и на докторантите на самосто-
ятелна подготовка; 

 активизиране на  дейността на Академичното издателство за 
публикуване на печатната и електронната продукция на НМА; 

 най-високо качество на присъщата на НМА художественот-
ворческа дейност – спектакли на Учебния музикален театър, 
концерти на академичните художественотворчески структу-
ри: Академичен симфоничен оркестър, Студентски симфони-
чен оркестър, Студентски камерен оркестър, Биг бенд на ка-
тедра „Поп и джаз изкуство“, Голям смесен хор, Камерен хор;  

 обвързване на художественотворческата дейност с възмож-
ностите на финансираните от държавния бюджет проекти. 

 Осъществяване на представителна образователна и артистична 
пиар-кампания в музикални институти (оперни театри, музикал-
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ни фестивали и др.) и в специализираните образователни инсти-
туции (средните музикални училища).  

 Съвместни проекти с творчески институции като музикални 
школи, музикални паралелки в средните училища, конкурси за 
непрофесионалисти и пр. и ефективно използване на потенциала 
на Академията като творчески и образователен център. 

 Финансови стимули за изграждане на научна инфраструктура в 
партньорства с национални и международни институции в об-
ластта на музикалната и музикалнопедагогическата наука, на му-
зикалното и танцовото изкуство. 

 Разгръщане на потенциала за следдипломно обучение на възпи-
таниците на НМА, стимулиране на практиката учене през целия 
живот.  

 Привличане на  студенти  от страни на ЕС и  извън него.  

 Максимално активизиране на дейността на Кариерния център – 
поддържане и актуализиране на базите данни за кариерната реа-
лизация на завършилите студенти и докторанти на НМА, под-
държане на база данни за мрежата от възпитаници на НМА.  

 Създаване на ефективен Aлумни клуб, осъществяващ и подпома-
гащ връзката между НМА и външния свят. 

 Проучване и популяризиране на резултатите от обучението в 
Академията чрез провеждане на периодични срещи с реализира-
ли се  възпитаници на НМА и организирани от Кариерния център 
срещи с работодатели. 

 Огласяване на постиженията на Академията и популяризиране на 
изучаваните в нея специалности чрез:  

 активна комуникация с медиите;  

 присъствие в социалните мрежи. 
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 Популяризиране на специалностите чрез медиите и социалните 
мрежи. 

 Осигуряване на кадри от студентите – магистри и докторанти – за  
нуждите на музикалните институции от специалисти в областта 
на класическата музика, на поп и джаз изкуството, на балетната 
педагогика и балетната режисура, от музикални редактори, музи-
кални репортери и др. 

 Запазване на най-високия рейтинг на НМА в областта на музи-
калното и танцовото изкуство.  
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Академичният състав 
 
 

 Стратегия за включването в академичния състав на най-изявени, 
с обществено признание и международен авторитет представи-
тели на  музикалното изкуство и наука. 

 Редовна актуализация на прогнозния план за развитие на акаде-
мичния състав на НМА. 

 Политика на привличане на най-изявените студенти към докто-
рантските програми с оглед на кадровата стратегия. 

 Създаване на условия за активно участие на студенти и докто-
ранти в проектите за научна и художественотворческа дейност. 

 Създаване на творческа среда за личностно и академично кари-
ерно израстване на младите преподаватели. 

 Стратегия за целесъобразен  кадрови баланс между младите  
(асистенти, главни асистенти) и хабилитираните преподаватели 
(доценти, професори).  

 Създаване на благоприятна среда и стимулиране на научните и 
художественотворческите постижения на академичния състав. 

 Разрастване на изходящата и входящата мобилност на препода-
ватели чрез секторната програма  за международен академичен 
обмен ЕРАЗЪМ.  

 Устойчиво повишаване на квалификацията на академичния със-
тав през целия му академичен живот  –   от най-младите акаде-
мични специалисти до професорите и докторите на науката.  
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Качеството на обучение 
 
 Непрекъснато поддържане на най-тясна връзка между препода-

вателската дейност и най-новите идеи и реализации в музикал-
ната наука. 

 Ефективни учебни планове и програми с оглед оптималната про-
фесионална подготовка на  студентите.  

 Разработване на нови образователни форми  и създаване на но-
ви бакалавърски, магистърски и докторантски програми, вклю-
чително и с обучение на чужд език: 

 подготовка и участие в европейски образователен консорциум 
от няколко висши училища от различни европейски страни за 
синхронизиране на образователните стандарти, учебните пла-
нове, програми и кредитиране; 

 разработване на съвместни магистърски, интегрирани и хиб-
ридни програми с други висши училища по изкуствата в Бъл-
гария и чужбина за разширяване на професионалната квали-
фикация на студентите и увеличаване възможностите им за 
реализация; 

 подготовка за въвеждане на международни магистърски прог-
рами, които съответстват на новите образователни стратеги-
чески политики на ЕС, както и на концепцията за свързаност в 
европейските висши училища; 

 осигуряване на възможност студенти от държави от ЕС и извън 
него да полагат своите държавни дипломни изпити като част 
от съвместно създадени учебни програми, с което да се утвър-
ди водещата роля на НМА. 

 Разширяване на възможностите за избираемост на преподавател, 
подобно на практиката при специалните дисциплини. 
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 Подкрепа от страна на Академията на предлаганите от катедрите 
и преподавателите иновативни методи на обучение с проследя-
ване на тяхната ефективност и резултатност. 

 Създаване на среда за нови педагогически парадигми и образова-
телни философии: 

 използване и обогатяване на възможностите на Академич-
ния център за електронно и дистанционно обучение в ця-
лостния образователен процес; 

 интегриране на електронното обучение и ориентиране на спе-
цификата му спрямо изучаваните в НМА дисциплини; въвеж-
дане на методи за надграждане и интегриране на разнообраз-
ни информационни и комуникационни технологии в традици-
онния образователен процес; 

 изграждане на платформа за дистанционно електронно, он-
лайн и смесено обучение с разработени курсове за  специал-
ностите и дисциплините, за които този начин на преподаване 
е възможен, чрез създаване  и поддържане на модули и прог-
рами, съдържащи електронно базирани  учебни дейности и 
учебни материали; 

 изграждане на онлайн платформа за провеждане и единна 
система за оценяване на приемни, семестриални и годишни 
изпити. 
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 Въвеждане на нови стилове на преподаване: тенденция за разши-
ряване формите на обучение чрез съчетаване на фронталния тип 
преподаване (лекцията) със: 

 студентската активност (опора върху опита на студентите и 
целесъобразното му разгръщане; създаване и решаване на ка-
зуси в учебната зала); 

 интерактивност и/или използване на online-учебно съдържание; 

 прилагане на смесено обучение (hybrid leаrning) – съчетаване 
на фронталното обучение с възможностите на асинхронната 
учебна среда (електронни лекции, упражнения, задачи);  

 прилагане на анкетни проучвания: а) чрез въвеждане на вът-
решни допитвания след всеки урок (лекция, семинар, 
уъркшоп, кръгла маса) за мнението на студентите; б) след 
провеждане на вътрешносеместриалните тестове за тяхната 
ефективност. 

 Устойчиво повишаване на критериите и изискванията спрямо 
личността на преподавателя по отношение на:  

 квалификацията му като преподавател; 

 персоналната му научна и/или художественотворческа дейност; 

 поддържане на непрекъсната връзка на преподаването с най-
новите постижения на музикалната наука и изкуство; 

 използване на най-съвременни методи и актуални практики в 
преподаването; 

 прилагане в обучението на резултатите от собствените му 
специализирани изследвания; 

 разширяване на преподавания репертоар, на използваните 
вторични библиографски извори и др. учебни източници; 
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 дигитални умения; 

 умения за работа и управление на проекти; 

 висока обща култура; 

 комуникативни умения. 

 Разширяване на обхвата за персонализираното обучение по подо-
бие на инструменталните и вокалните уроци от вида 1 препода-
вател – 1 студент (центрирано спрямо студента обучение).  

 Продължаване на тенденцията за входяща мобилност на препо-
даватели, които са световни имена в музикалното изкуство и нау-
ка, в качеството им на ръководители на майсторски класове, 
уъркшопи, специализирани курсове, интердисциплинарни проек-
ти, включително и чрез инструментите на Европейското изследо-
вателско пространство.  

 Максимално разгръщане и ефективност на дейността на комиси-
ите – академична и факултетни – в Системата за оценяване и под-
държане на качеството на обучение и академичния състав.  

 Устойчиво повишаване на  престижа  на Академията  с максимал-
но разгръщане на  научноизследователския и художественотвор-
ческия  потенциал. 

 
 

Научноизследователската 

и художественотворческата дейност 
 

 Повишаване на количеството и стимулиране на иновационните 
музикалнонаучни разработки на преподаватели, студенти, 
докторанти, постдокторанти, млади учени.  
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 Подкрепа за публикацията на музикалнонаучните разработки в 
реферирани/индексирани издания. 

 Подкрепа на преподавателите за участието им в международни 
форуми – научни конференции и семинари, международни му-
зикални фестивали и други музикални събития. 

 Популяризация и социализация на художественотворческите 
постижения (публикуване и изпълнение на нови композиции, 
участие в художественотворческата продукция в престижни 
национални музикални събития, стимулиране и осигуряване 
на възможност за международна концертна изява на препода-
ватели и студенти):  

 контакти с музикалнохудожествените институции (оркестри, 
музикални театри, театри за опера и балет, хорове и др. музи-
кални формации) и съвместни творчески изяви на преподава-
тели и студенти с тях;  

 участия на преподаватели и студенти в журита на фестивали 
и конкурси за класическа и за поп, рок и джаз музика;  

 продължаване на практиката учениците от средните училища 
по музика в страната да участват като солисти в концертите 
на Академичния симфоничен оркестър като резултат от 
връзките между висшето и средното музикално образование 
в България; 

 разширяване на практиката студенти от висши музикални 
училища в чужбина да участват в концертите на Академичния 
симфоничен оркестър (като солисти, диригенти и композито-
ри); 

 продължаване на утвърдената практика Академичният сим-
фоничен оркестър да е учебна среда и за международни майс-
торски класове; 
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 организиране на „открити  дипломни концерти” не само в 
НМА, но и на други сцени; 

 увеличаване броя на творческите срещи с изявени творци в 
областта на музиката под формата на майсторски класове, се-
минари и открити уроци;  

 провеждане на методически срещи с преподаватели от специ-
ализираните училища по изкуствата с цел съгласуване на пе-
дагогически и методически стандарти; 

 засилване чрез двустранни договори на творческите контак-
ти на НМА с музикални творчески институции във и извън 
страната. 
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Студентите 

 
 Създаване на среда и условия за участие на студентите и докто-

рантите в научната и художественотворческата дейност на Ака-
демията. 

 Максимално разгръщане на изходящата и входящата студентска 
мобилност чрез секторната програма ЕРАЗЪМ. 

 Стимулиране на студентската активност чрез създадената анкет-
на мрежа. 

 Стимулиране активността на Студентския съвет като равнопра-
вен участник в управлението на НМА. 

 Информиране и подготовка на студентите за участия в междуна-
родни и национални конкурси, фестивали, майсторски класове, 
уъркшопи, интердисциплинарни проекти и др.  

 Съвместна работа по проекти на преподаватели и студенти. 

 Максимално прилагане на добрата практика за участие на сту-
денти и докторанти в научни конференции, кръгли маси, публи-
кации в научни сборници (в сборника Докторантски четения, в 
рубриката Дебюти в Алманаха на НМА). 

 Участие на студенти и докторанти при приемането на нови и ак-
туализирането на учебните планове и програми. 

 Използване на програмата за студентско предприемачество 
HELnnovate в подкрепа на студентската креативност.  

 Поддържане на уникалната възможност на студентите от НМА да 
работят в реална творческа среда с Академичния симфоничен ор-
кестър, Големия смесен хор, Камерния хор „Проф. Георги Димит-
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ров“, Биг бенда на катедра „Поп и джаз изкуство“, както и популя-
ризиране на  дейността и продукцията им на сцени извън НМА; 

 Финансиране на студентски стажове и практики по време на обу-
чението чрез проекта на МОН „Студентски практики“.  
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УЧЕБНИ, ТВОРЧЕСКИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 
 

 

Библиотеката 
 

 Обогатяване на фонда на Библиотеката с нови материали (теоре-
тична, педагогиеска и нотна литература), съответстващи на съв-
ременните изисквания към висшето музикално образование във 
водещите учебни заведения в света. 

 Продължаване на дигитализацията на библиотеката на НМА на 
етапи – нотни материали и книги. 

 Продължаване на абонаментите в големи по обем бази данни за 
осигуряване на научна литература и нотни материали. 

 Продължаване на договора с Alexander Street Рress, даващ уни-
калната  възможност на Академията за популяризиране на бъл-
гарската музикална култура и едновременно с това (чрез достъпа 
до нейните широкомащабни цифрови колекции, част от голямата 
платформа на ProQuest) – за поставяне на обучението на високо 
съвременно информационно и технологично ниво.  

 Усъвършенстване на Автоматизираната библиотечна система 
чрез синхронизиране на стандартите с налагащите  се нови меж-
дународни изисквания с цел обмяна на данни с чужди сродни об-
разователни институции. 

 Дигитализация на фонда на Библиотеката с приоритет на нотни-
те материали от български композитори (част от които са неиз-
давани, съхранени във вид на ръкопис).  

 Създаване на цифрова библиотечна система, нейното прилагане и 
използване в дигиталното музикознание. 
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 Създаване на репозиториум, включващ  научната и мултимедий-
ната продукция на наши преподаватели и студенти с цел тя да 
стане достояние на световната музикална общественост. 

 Обновяване и модернизация на Библиотеката чрез монтиране на 
подвижни библиотечни стелажи. Монтиране на климатична инс-
талация за по-надеждно съхранение на ценните библиотечни ма-
териали. 
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Академичният симфоничен оркестър (АСО) 
 
 Максимално разгръщане на художествения потенциал на АСО ка-

то уникална музикалнообразователна институция, осигуряваща 
възможност за действителна работа („на живо“) на студентите и 
докторантите диригенти, композитори, инструменталисти, певци. 

 Партньорства с международни и национални музикални инсти-
туции и състави. 

 Участие във фестивали, майсторски класове и др. инициативи. 

 Реализация на звукозаписна дейност. 

 Участие в художественотворческите проекти на Академията. 

 Активизиране на публичността и издигане значението му като во-
деща симфонична формация в страната и в международен мащаб.  
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Учебният музикален театър 
 

 Максимално разгръщане на дейността му с оглед осигуряването 
на изяви на студентите в реална сценична среда. 

 Продължаване на добрата практика за съвместни постановки с 
оперните и музикалните театри в страната. 

 Активизиране на работата на УМТ за създаване на собствени про-
екти – като концертно или сценично изпълнение. 

 Подготовка на солистични състави и включването им в текущи 
спектакли на оперните театри. 
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Биг бендът 
 

 Организиране на представителни концерти с негово участие и с 
участието на най-добрите студенти от катедра „Поп и джаз изкуство“. 

 Провеждане на ежеседмични джем-сешъни в зала „Алтернатива” с 
участието на студенти от катедра „Поп и джаз изкуство”. 

 Продуциране, възпроизвеждане и разпространение на продукци-
ята му. 

  Сътрудничество с професионални институти – обществени и 
държавни – чрез съвместни проекти, турнета и други дейности.  
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Материалната база 

 
 Разгръщане на потенциала на концертните зали на Академията, 

превръщането им в художественотворчески средища с национал-
но и международно значение: 

 провеждане на вътрешни фестивали, конкурси и др. изяви; 

 участие във външни – национални, международни – художес-
твенотворчески изяви: фестивали, уъркшопи, конкурси и др. 

 Опазване, развиване и добро управление на недвижимото и дви-
жимо имущество на Академията. 

 Реализиране на ремонтни дейности в учебната сграда на бул. 
„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94. 

 Увеличаване на ресурса от инструменти, компютри, аудиовизу-
ална и др. мултимедийна техника съобразно повишените изиск-
вания на учебния процес, на научната и художественотворческа-
та дейност. 

 Увеличаване на средствата, определени към бюджета на НМА за 
капиталови разходи, с максимално използване на  възможности-
те за проектно финансиране, чрез сътрудничество, дарения и 
спонсори. 

 Осигуряване на източници за финансиране на преустройството 
на помещенията на библиотеката, ремонта на хранилищата и 
нейното дигитализиране. 

 Създаване на достъпна среда за лица със специални нужди. 
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